
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง WFME Criteria and SAR writing course 
สถานที่ ห้อง Smart classroom ชั้น M คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ระหว่างวันที่ 2–6 กันยายน พ.ศ. 2562 
________________________________________________________________________ 

วันที่ เวลา   หัวข้อ วิทยากร 
 

 จ. 2 ก.ย. 8.45-09.00 น. พิธีเปิด โดย ศ.กิตติคุณ พญ. คณุหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม  
ผู้ด ำเนนิรำยกำร: รศ.พญ. นงลักษณ์ คณิตทรัพย์ 

9.00-10.30 น. The Thai National Standards for Medical 
Education:  
TMC.WFME.BME. Standards (2017) ภำคผนวก ก. 
Criteria for new medical school 

ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน ์เบญจพลพทิักษ์ 

10.30-10.45 น. Break  

10.45-12.00 น. The Thai National Standards for Medical 
Education: TMC.WFME.BME. Standards (2017) 
ภำคผนวก ข. 
มคอ.1 แพทยศำสตร ์

รศ.พญ. นันทนำ ศิริทรัพย์ 
 

12.00-13.00 น. Lunch  

13.00-14.00 น. Accreditation process ศ.พญ. จุไรพร สมบุญวงค ์

14.00-14.30 น. Break  

14.30-16.00 น. How to write OP  ศ.พญ. จุไรพร สมบุญวงค ์

วันที่ เวลา หัวข้อ วิทยากร 

อ. 3 ก.ย. 8.30-10.00 น. Explaining Area 1  รศ.พญ. นันทนำ ศิริทรัพย์ 
10.00-10.30 น. Break   

10.30-12.00 น. Understanding and practicing writing Area1 รศ.พญ. นันทนำ ศิริทรัพย์ 
 

12.00-13.00 น. Lunch  

13.00-14.30 น. Explaining Area 2, 7  ผศ.นพ. สมชำย สนุทรโลหะนะกูล 
(Area 2) 
ศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน ์
(Area7) 

14.30-14.45 น. Break   

14.45-16.30 น. Practicing writing and wrap-up, areas 1-2,  ทีมวิทยำกร (แบ่งกลุ่ม) 

พ. 4 ก.ย. 
 

8.30-9.30 น. Student assessment (Area 3) รศ.นพ.อำนุภำพ เลขะกุล 
9:30-10.00 น. Explaining area 4 รศ.นพ.อำนุภำพ เลขะกุล 



10.00-10.30 break  

10.30-11.00 Explaining area 6 รศ.พญ. นงลักษณ์ คณิตทรัพย ์ 
11.00-12.00 Group discussion with (discussion on issues 

in Areas 3,4,6) 
รศ.นพ.อำนุภำพ เลขะกุล 
รศ.พญ. นงลักษณ์ คณิตทรัพย ์
และทีมวิทยำกร 

 Lunch   
13.00-14.00 น. Identifying gaps and issues in areas 3, 4, and 

6 
รศ.นพ.อำนุภำพ เลขะกุล 

14.30-15.00 น. Break  

15.00-16.00 น. Practicing writing and wrap-up, areas 3, 4, 
and 6 

ทีมวิทยำกร 

พฤ. 5 ก.ย. 
 

8.30-09.30 น. Explaining areas 5 and 8 รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล 

9.30-10.30 น. Explaining area 9 อ.นพ.จิโรจน์ สูรพันธ ์
10.30-10.45 น. Break  
10.45-12.00 น. Practicing writing and wrap-up, areas 5, 8 

and 9 
รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล (Area8) 
อ.นพ.จิโรจน์ สูรพันธ ์(Area9) 

12.00-13.00 น. Lunch   

13.00-16.00 น. Practicing writing and wrap-up, areas 5, 8 
and 9 (cont.) 

ทีมวิทยำกร 

ศ. 6 ก.ย. 
 

8.30-9.30 น. Presentation of SAR, OP and areas 1-9 ศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน ์

9.30-10.15 น. How to prepare references ผศ.นพ. สมชำย สนุทรโลหะนะกูล 
และทีมวิทยำกร 

10.15-10.30 น. Break  
10.30-12.00 น. Tips in SAR writing รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล 

12.00-13.00 น. Lunch   
13.00-15.00 น. Overall wrap-up  

Q & A and closing 
ศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน ์
และทีมวิทยำกร 

 
ทีมวิทยากร รศ.พญ. นันทนำ ศิริทรัพย์, ศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์, รศ.นพ.อำนุภำพ เลขะกุล, ผศ.นพ. สมชำย 
สุนทรโลหะนะกูล, รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล, ศ.พญ. จุไรพร สมบุญวงค์, รศ.พญ. นงลักษณ์ คณิตทรัพย์ 
 
หมายเหตุ: ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
ค่ำลงทะเบียน 8,000 บำท  ค่ำลงทะเบียน วันแรกวันเดียว 2,000 บำท 
 


